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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza li, f'konformità mal-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE), l-Unjoni għandha timmira li tippromwovi l-iżvilupp armonjuż tal-

Unjoni kollha kemm hi u li tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni varji 

u n-nuqqas ta' progress ta' dawk ir-reġjuni li huma anqas favoriti; 

2. Jisħaq li żona tal-euro b'saħħitha hija prerekwiżit għal Ewropa b'saħħitha bħala entità 

sħiħa, u li l-munita unika, bħall-politika ta' koeżjoni, isservi l-għanijiet fit-tul, sabiex 

tiġġenera t-tkabbir u l-impjiegi, iktar stabbiltà, sigurtà u opportunitajiet aħjar; jenfasizza, 

madankollu, li ż-żona tal-euro ma tistax tagħmel progress u tilħaq livell sinifikanti ta' 

tkabbir meħtieġ għall-ħolqien tal-impjiegi u l-iżvilupp mingħajr sforzi konġunti biex tiġi 

implimentata taħlita tajba ta' politika ekonomika, magħmula mill-investiment, ir-riformi 

strutturali u l-konsolidazzjoni fiskali fl-Istati Membri kollha, kemm fiż-żona tal-euro kif 

ukoll barra minnha; ifakkar li politiki ekonomiċi għandhom ikunu żviluppati għal kull Stat 

Membru individwalment abbażi tal-ispeċifiċitajiet tal-Istat Membru kkonċernat, bħalma 

huwa l-każ fis-Semestru Ewropew, filwaqt li wieħed joqgħod il-bogħod minn approċċ 

''wieħed tajjeb għal kulħadd'' u tiġi evitata kwalunkwe diviżjoni ġeografika jew oħra, bħal 

pereżempju bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro tal-Istati Membri; jieħu nota, 

f'dan ir-rigward, tal-istudju fuq l-esternalitajiet tal-investimenti tal-politika ta' koeżjoni, li 

juri li hemm redditu fuq l-investimenti fi Stati Membri kontributuri netti, bħala 

konsegwenza tal-investimenti li saru fi Stati Membri benefiċjarji fil-qafas tal-programmi 

operattivi1; 

3. Jirrikonoxxi, madankollu, li d-differenzi u d-diverġenzi fiż-żona tal-euro, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-impjiegi u r-rati tal-qgħad, jikkostitwixxu theddida għall-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja u għall-UE b'mod ġenerali, li jeħtieġ li tiġi evitata kemm jista' 

jkun; ifakkar, għal dan l-għan, li l-kunsiderazzjoni tad-disparitajiet reġjonali u l-

monitoraġġ tal-evoluzzjoni tagħhom huma mingħajr dubju ta' importanza ewlenija fit-

tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni, għax l-isfidi fiż-żona tal-euro, jiġifieri 

t-titjib tal-governanza tagħha, iż-żieda tal-konverġenza fiskali u l-iżgurar ta' 

koordinazzjoni aħjar mal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), x'aktarx li joħolqu ambjent 

aktar favorevoli biex jinkisbu l-għanijiet tal-politika ta' koeżjoni; 

4. Jinnota li x-xejra fil-PDG taż-żona tal-euro per capita hija qrib l-istaġnar; jitlob, barra 

minn hekk, l-applikazzjoni ta' kriterji ta' valutazzjoni soċjoekonomiċi usa', inkluż 

pereżempju Indiċi tal-Progress Soċjali, bħala fattur essenzjali li jikkomplementa l-PDG; 

jirrimarka l-parametri tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u jinnota l-użu ta' data aggregata, li 

tista' ma tippermettix fehim profond tal-kuntrasti u d-differenzi ekonomiċi u soċjali bejn l-

Istati Membri u r-reġjuni, liema nuqqas ta' fehim imbagħad ikun jeħtieġ miżuri ulterjuri 

                                                 
1 Ir-rapport intitolat ''Kif l-Istati Membri tal-UE-15 jibbenefikaw mill-Politika ta' Koeżjoni V4?'', imħejji bħala 

parti mill-istudju kkummissjonat mill-Ministeru Pollakk tal-Iżvilupp Ekonomiku dwar l-evalwazzjoni ex-post u 

t-tbassir tal-benefiċċji lil pajjiżi tal-UE-15 bħala riżultat tal-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni f'pajjiżi 

V4. 



 

PE606.263v02-00 4/8 AD\1133633MT.docx 

MT 

taħt il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; jenfasizza l-fatt li l-massa tal-popolazzjoni 

tal-UE li tgħix taħt il-linja tal-faqar hija wiesa' ħafna; jitlob, għalhekk, l-implimentazzjoni 

ta' strateġija komprensiva għall-qerda tal-faqar, bl-għan li jintlaħqu l-għanijiet tal-

Istrateġija Ewropa 2020; jirrimarka li taħlita bbilanċjata ta' forza vinkolanti u solidarjetà 

hija meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-politika ekonomika, monetarja u politiki oħra 

tal-UE; jenfasizza li għadd sostanzjali ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż ma 

jistgħux jiġu implimentati bis-sħiħ mingħajr rwol attiv għall-awtoritajiet lokali u reġjonali; 

jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu proċess għall-

involviment adegwat tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fis-Semestru Ewropew; 

5. Jilqa' l-fatt li l-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni jirrappreżenta EUR 454 biljun fi 

prezzijiet attwali għall-perjodu 2014-2020; jenfasizza, madankollu, li l-politika ta' 

koeżjoni mhijiex sempliċement strument, iżda politika strutturali fuq medda twila ta' 

żmien li l-għan tagħha huwa li jitnaqqsu d-disparitajiet ta' żvilupp reġjonali u jiġu 

promossi l-investiment, l-impjiegi, il-kompetittività, l-iżvilupp sostenibbli u t-tkabbir, u li 

hija l-aktar politika importanti u komprensiva għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali 

u territorjali fl-Istati Membri kollha, mingħajr ebda distinzjoni bejn dawk li qegħdin fiż-

żona tal-euro u barra minnha; ifakkar li l-baġit tal-UE huwa 50 darba iżgħar mit-total tan-

nefqa tal-gvernijiet tal-UE-28, billi jammonta għal madwar 1 % tal-PDG tal-UE-28; 

jenfasizza, għalhekk, li għandhom jiġu stabbiliti sinerġiji bejn il-baġits tal-UE u tal-Istati 

Membri, il-prijoritajiet politiċi u l-azzjonijiet u l-proġetti li jimmiraw li jissodisfaw il-miri 

tal-UE, filwaqt li jinżammu bbilanċjati d-dimensjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-qafas ta' 

politika tal-UE; jirrimarka li r-rekwiżiti għall-kofinanzjament taħt il-Fondi SIE huma 

mekkaniżmi importanti biex jiġu stabbiliti sinerġiji; huwa tal-fehma li l-unità tal-baġit tal-

UE għandha tiġi preservata; jilqa' l-miżuri introdotti fil-perjodu ta' programmazzjoni 

attwali sabiex jallinjaw aħjar il-politika ta' koeżjoni mal-istrateġija Ewropa 2020 għal 

tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; 

6. Jenfasizza r-rabta stretta bejn il-politika ta' koeżjoni u l-objettivi tal-politika ekonomika, u 

li sehem sinifikanti mill-baġit tal-UE huwa ddedikat għall-Istħarriġ Annwali dwar it-

Tkabbir u l-prijoritajiet tas-Semestru Ewropew, primarjament taħt is-subintestatura 1a tal-

qafas finanzjarju pluriennali (QFP) u l-Fondi SIE; jenfasizza, madankollu, li minħabba l-

għanijiet, l-istruttura u l-importanza fundamentali tal-politika ta' koeżjoni għar-reġjuni tal-

UE, huwa diffiċli li wieħed jorbot il-finanzjament mill-politika ta' koeżjoni mal-

prestazzjoni makroekonomika ta' gvernijiet ċentrali; jemmen li, minħabba li l-

finanzjament tal-politika ta' koeżjoni huwa maħsub biex tingħata spinta lill-investiment, 

lit-tkabbir u l-impjiegi fl-UE kollha, il-Kummissjoni għandha tesplora, b'kooperazzjoni 

mill-qrib mal-gvernijiet tal-Istati Membri, jekk u kif għandu jiġi eskluż il-kofinanzjament 

reġjonali u lokali mir-regoli tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir; 

7. Jisħaq li l-politika ta' koeżjoni tal-UE hija l-aħjar għodda biex tikkontribwixxi kemm 

għall-kompetittività kif ukoll għas-solidarjetà madwar ir-reġjuni tal-UE, peress li 

tappoġġa l-isforzi biex jiġu indirizzati l-isfidi lokali u speċifiċi b'mod komprensiv u 

kkoordinat, f'konformità mal-objettivi tal-politika komuni tal-Unjoni, billi twettaq rwol 

ewlieni fil-prevenzjoni ta' flutwazzjonijiet u tgħin biex tipprovdi stabbiltà, li għalhekk 

huwa essenzjali li din tkompli għar-reġjuni kollha tal-UE lil hinn mill-2020, filwaqt li l-

baġit tagħha jibqa' intatt, sabiex tikkumbatti d-disparitajiet bejn ir-reġjuni u fi ħdanhom, li 

żdiedu wara l-kriżi, u li din għandha tkun akkumpanjata minn sforzi u objettivi ulterjuri ta' 

konverġenza fl-oqsma ekonomiċi u soċjali biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq 
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intern; jemmen, b'mod partikolari, li l-investimenti f'infrastruttura fiżika u diġitali jgħinu 

biex jagħtu spinta lit-tkabbir u jingħelbu d-disparitajiet bejn l-Istati Membri u r-reġjuni; 

jappella b'mod speċifiku biex il-Fond ta' Koeżjoni jiġi estiż lil hinn mill-2020 għal din ir-

raġuni; iqis li l-politika ta' koeżjoni tista' u għandha tgħin biex jinstabu modi ta' 

sfruttament ta' potenzjal mhux sfruttat fir-reġjuni; jenfasizza li l-approċċ integrat u fit-tul 

għall-politika ta' koeżjoni għandu jinżamm fil-futur; 

8. Ifakkar fil-ħtieġa li jingħalaq id-distakk bejn l-UE u ċ-ċittadini tagħha; jenfasizza li l-

politika ta' koeżjoni hija għodda unika li tiżgura li l-UE twettaq fuq il-post, billi 

tikkombina l-għanijiet ewlenin tal-UE mal-ħtiġijiet u r-realtajiet territorjali f'approċċ 

ibbażat fuq il-post; jitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-partijiet interessati kollha biex iżidu 

l-isforzi tagħhom biex jikkomunikaw aħjar ir-riżultati tanġibbli u l-valur miżjud ta' din il-

politika komuni tal-UE ibbażata fuq is-solidarjetà, li hija ta' benefiċċju għall-Istati Membri 

kollha; jenfasizza li r-responsabilità għat-titjib tal-viżibbiltà tal-investimenti tal-UE hija 

prinċipalment f'idejn il-partijiet interessati lokali; jinsisti li l-politika ta' koeżjoni għandha 

impatt ekonomiku u soċjali importanti, kif ukoll tagħti kontribut importanti għall-

integrazzjoni Ewropea; 

9. Huwa konvint li d-dimensjoni urbana tal-politika ta' koeżjoni jista' jkollha rwol importanti 

fl-appoġġ għat-tkabbir, l-impjiegi, l-inklużjoni, l-integrazzjoni u l-innovazzjoni, mhux 

biss f'żoni urbani ewlenin, iżda wkoll f'żoni periurbani, f'ħinterland urban, żoni rurali u 

fir-reġjuni kollha b'karatteristiċi ġeografiċi speċjali, kif deskritt fl-Artikolu 174 tat-TFUE; 

jenfasizza l-livell għoli ta' għarfien espert f'żoni urbani u l-kapaċità tagħhom li 

jamministraw l-użu tal-fondi tal-UE; 

10. Jemmen li l-ispinta għat-tkabbir sostenibbli u l-impjieg ta' kwalità jirrikjedu tisħiħ tal-

appoġġ għal proġetti edukattivi, ta' inklużjoni soċjali u ta' riċerka u innovazzjoni, inklużi 

b'mod partikolari inizjattivi ġodda li jinvolvu żgħażagħ b'talent u negozji ġodda, kif ukoll 

is-simplifikazzjoni tal-aċċess għal, u l-kundizzjonijiet biex jinkisbu, ir-riżorsi neċessarji; 

jenfasizza li l-prekundizzjonijiet għal soċjetà u ekonomija orjentati lejn l-innovazzjoni, in-

negozji ġodda u r-riċerka huma marbuta mal-implimentazzjoni ta' riformi fis-sistemi tal-

edukazzjoni u x-xjenza, li jorbtuhom mal-imprendituri u mal-bżonnijiet tagħhom, u 

riformi tas-suq tax-xogħol, it-taxxa u s-sistema finanzjarja; jirrikonoxxi l-importanza li 

jiġu promossi negozji ġodda teknoloġiċi u ekosistemi li jlaqqgħu flimkien imprendituri, 

investituri, speċjalisti u konsulenti fi sforz biex jiżdiedu l-proġetti innovattivi; jilqa' l-

appoġġ li qed jingħata lill-programmi ta' kompetittività tal-imprendituri u tal-SMEs, 

b'enfasi fuq l-imprendituri nisa u l-għoti ta' prijorità lit-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-

impjiegi; 

11. Jenfasizza li l-produttività tax-xogħol tiddependi primarjament fuq l-ammont ta' kapital 

użat, it-teknoloġiji użati u l-veloċità tal-innovazzjoni; jenfasizza l-fatt li r-riformi 

strutturali huma maħsuba biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni minn kumpaniji u industriji inqas 

produttivi għal kumpaniji aktar produttivi; 

12. Jirrimarka li inugwaljanza għolja persistenti bejn l-Istati Membri twassal għal migrazzjoni 

minn pajjiżi fqar għal dawk iktar sinjuri, u dan ta' spiss iwassal għal eżodu ta' mħuħ serju 

meta l-aktar nies kwalifikati jitilqu għal impjiegi mħallsa aħjar fir-reġjuni ewlenin tal-UE; 

13. Jinnota li r-rata tal-qgħad fiż-żona tal-euro għadha ma tbaxxietx għal-livell ta' qabel il-

kriżi; jinsab imħasseb dwar ir-riperkussjonijiet serji kkawżati minn livelli għolja ta' qgħad 



 

PE606.263v02-00 6/8 AD\1133633MT.docx 

MT 

f'diversi Stati Membri, speċjalment fil-każ ta' żgħażagħ u anzjani; jemmen, għalhekk, li l-

għan tal-miżuri tal-UE fiż-żona tal-euro għandu jkun li jimplimentaw politiki li se jsaħħu 

l-impjiegi u jiġġieldu b'mod effettiv l-insigurtà tax-xogħol; jemmen, f'dan ir-rigward, li l-

Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva tal-Ewropa għaż-Żgħażagħ jgħinu lill-Istati 

Membri jintegraw liż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol; jitlob, għalhekk, li din l-inizjattiva 

tinżamm u l-baġit tagħha jiżdied b'mod sostanzjali matul il-perjodu ta' programmazzjoni li 

jmiss, peress li hija għodda essenzjali mhux biss biex tippromwovi t-tkabbir ekonomiku, 

iżda wkoll biex tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali; 

14. Jirrikonoxxi li, fil-kuntest ta' aktar sinerġija bejn il-baġit tal-UE u l-baġits nazzjonali, 

jeħtieġ li l-UE tindirizza l-isfidi serji ġodda, bħat-tibdil fil-klima, l-integrazzjoni tal-

migranti u r-rifuġjati taħt il-protezzjoni internazzjonali, politika komuni dwar id-difiża 

aktar b'saħħitha, edukazzjoni, impjieg, akkomodazzjoni u l-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni, li ħafna minnhom jistgħu jiġu indirizzati parzjalment permezz tal-

politika ta' koeżjoni, li diġà qed tindirizza xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet sa ċertu 

punt; jenfasizza, madankollu, li l-politika ta' koeżjoni diġà qed tindirizza firxa kbira ħafna 

ta' sfidi b'rabta mal-objettivi stabbiliti fit-Trattati u jinnota, għalhekk, li sabiex tkun tista' 

tiffaċċja aktar sfidi, ir-riżorsi finanzjarji tal-politika ta' koeżjoni għandhom jiġu adattati 'l 

fuq kif meħtieġ, sabiex din il-politika ma tiċċaħħadx mill-mezzi biex tilħaq l-għanijiet 

tagħha; 

15. Jirrimarka li l-Brexit se jkollu impatt importanti fuq il-baġit tal-UE; jitlob, f'dan il-kuntest, 

għal tisħiħ tal-isforzi ta' komunikazzjoni sabiex jiġi enfasizzat il-valur miżjud tal-kontribut 

tal-politika ta' koeżjoni biex jitrawmu t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fir-reġjuni tal-UE, 

u b'hekk jintwera li l-politika ta' koeżjoni tal-UE għandha tibqa' l-għodda ta' investiment 

prinċipali tal-UE fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss; 

16. Jemmen li sorsi differenti ta' finanzjament jistgħu jiġu kkoordinati permezz tat-tisħiħ u l-

ħolqien ta' sinerġiji ġodda għal użu aħjar ta' flus fl-istrumenti kollha eżistenti, bħall-

Orizzont 2020, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, Erasmus+ u Life+; itenni li l-għotjiet 

għandhom jibqgħu s-sors ewlieni ta' finanzjament tal-koeżjoni, mingħajr preġudizzju għal 

strumenti finanzjarji, li għandhom rwol importanti x'jaqdu f'ċerti każijiet; jenfasizza li l-

Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) u l-Fondi SIE f'xi każijiet jistgħu 

jikkomplementaw lil xulxin, imma li l-FEIS m'għandu bl-ebda mod idgħajjef il-koerenza 

strateġika, il-perspettiva fit-tul u l-konċentrazzjoni territorjali tal-politika ta' koeżjoni; 

17. Huwa konvint li l-politika ta' koeżjoni, filwaqt li żżomm l-importanza fundamentali 

tagħha, għandha ssir aktar flessibbli, tuża għodod aktar effiċjenti, tnaqqas ir-

regolamentazzjoni żejda, tkun iktar orjentata lejn ir-riżultati, u ssir aktar sempliċi u 

effiċjenti biex jiġu żgurati l-użu aktar effettiv tal-flus u riżultati aħjar għall-perjodu li 

jmiss ta' wara l-2020; iqis li użu xieraq, trasparenti u responsabbli tar-riżorsi tal-UE huwa 

ġeneralment konformi mal-prinċipju li l-proġett Ewropew jinġieb eqreb taċ-ċittadini tal-

UE. 
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